นโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล

ศูนย์ ภูมิภาคว่ าด้ วยสะเต็มศึกษาขององค์ การรัฐมนตรีศึกษา
แห่ งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

บทนา
ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรี ศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ซึ่งต่อไปจะเรี ยกว่า “ศูนย์ฯ”
ได้จดั ทานโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลฉบับนี้ ข้ ึน เพื่อแสดงให้เห็นโครงสร้างการควบคุมดูแล การบริ หารจัดการ และ
การรักษาความมัน่ คงปลอดภัยที่เหมาะสมต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลที่อยู่ในการครอบครองดูแล
ของศูนย์ฯ อันเป็ นการปฏิ บตั ิ ตามพระราชบัญญัติคุ ้มครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่ งต่อไปจะเรี ยกว่า “กฎหมาย
คุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล” ศูนย์ฯ จึงประกาศนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล ดังต่อไปนี้
นโยบายฉบับนีใ้ ช้ สาหรับบุคคล ซึ่งศูนย์ ฯ ได้ เก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล ดังต่ อไปนี้
1. ผูส้ มัครงานหรื อผูส้ มัครฝึ กงาน ซึ่ งหมายความรวมถึง สมาชิ กในครอบครัว และ/หรื อ บุคคลอ้างอิงของผูส้ มัครงาน
และผูส้ มัครฝึ กงาน
2. พนักงาน ซึ่งหมายความรวมถึง นักศึกษาฝึ กงาน และสมาชิกในครอบครัวของพนักงานและนักศึกษาฝึ กงาน
3. ผูร้ ับประโยชน์ (Beneficiaries) ของศูนย์ฯ ซึ่ งหมายความรวมถึงผูร้ ับประโยชน์ซ่ ึ งเป็ นบุคคลธรรมดา และหรื อ ผูร้ ับ
ประโยชน์ซ่ ึงเป็ นนิ ติบุคคลโดยมีผแู ้ ทนนิ ติบุคคล กรรมการ หรื อตัวแทน (ผูป้ ฏิบตั ิงาน) ในนามของผูร้ ับประโยชน์ที่เป็ นนิติ
บุคคลนั้น
4. ผูร้ ่ วมทางานกับ ศู นย์ฯ ซึ่ งหมายความรวมถึ ง resource persons, suppliers, partners, subgrantees, stakeholders, and
similar parties และ/หรื อ ผูท้ ี่อาจเป็ นผูร้ ่ วมทางานกับศูนย์ฯ ในอนาคต ซึ่งเป็ นบุคคลธรรมดา หรื อเป็ นนิติบุคคล โดยมีผแู ้ ทน
นิติบุคคล กรรมการหรื อตัวแทน (ผูป้ ฏิบตั ิงาน) ในนามของผูร้ ่ วมทางานกับศูนย์ฯ ที่เป็ นนิติบุคคลนั้น
5. บุคคลอื่นที่ไม่ใช่บุคคลตามข้อ 1. ถึง ข้อ 4.
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รายละเอียดการเก็บ ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคล
ผู้สมัครงานและผู้สมัครฝึ กงาน
1.ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีศ่ ูนย์ ฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผย
ประเภทข้อมูล

ตัวอย่ างข้ อมูลส่ วนบุคคล

รายละเอียดส่ วนบุคคล

1. ชื่อ ชื่อกลาง นามสกุล นามแฝง (หากมี)
2. เพศ
3. วันเดือนปี เกิด
4. อายุ
5. การศึกษา สถาบันการศึกษา ผลการศึกษา วันที่สาเร็ จการศึกษา
6. สถานภาพสมรส
7. สัญชาติ
รายละเอียดการติดต่อ
1. ที่อยูต่ ิดต่อทางไปรษณี ย ์
2. ที่อยูอ่ ิเล็กทรอนิกส์
3. หมายเลขโทรศัพท์บา้ น/มือถือ
4. บัญชีโซเชียลมีเดีย
รายละเอียดที่ใช้ในการระบุตวั ตนและการยืนยัน 1. ภาพถ่ายในบัตรประจาตัวประชาชน
ตัวตน
2. เลขประจาตัวประชาชน
3. ข้อมูลหนังสื อเดินทาง
4. ข้อมูลหนังสื อสาคัญ บัตรประจาตัวคนต่างด้าว
5. ลายมือชื่อ
รายละเอียดการทางาน
1. อาชีพ
2. รายละเอียดเกี่ยวกับนายจ้างและสถานที่ทางาน
3. ยศ ตาแหน่ง
4. เงินเดือน
5. ค่าตอบแทน
6. ประวัติการทางาน
7. ข้อมูลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
8. หมายเลขประจาตัวผูป้ ระกันตน
9. หมายเลขประกันสังคม
ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
ภาพถ่ายหรื อภาพเคลื่อนไหวผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด (CCTV)
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ประเภทข้อมูล
ข้อมูลส่ วนบุคคลอ่อนไหว

ข้อมูลอื่น ๆ

ตัวอย่ างข้ อมูลส่ วนบุคคล
1. ศาสนา
2. กรุ๊ ปเลือด
3. ประวัติอาชญากรรม
4. ข้อมูลสุ ขภาพในใบรับรองแพทย์
5. ข้อมูลทุพพลภาพ
6. ส่ วนสู ง
7. น้ าหนัก
8. ผลการตรวจ ATK
1. บันทึกการโต้ตอบและการสื่ อสารระหว่างท่านกับ ศูนย์ฯ ไม่ว่าจะ
ในรู ปแบบหรื อวิธีใด ๆ ก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง โทรศัพท์ อีเมล
ข้อความสนทนา และการสื่ อสารทางสื่ อสังคมออนไลน์
2. ข้อมูลที่ท่านให้ไว้กบั ศูนย์ฯ ไม่วา่ ผ่านช่องทางใด ๆ

2. แหล่งที่มาของข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
ศูนย์ฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านจากแหล่งต่าง ๆ ดังนี้
2.1 ได้รับข้อมูลส่ วนบุคคลจากท่านโดยตรง เช่น
2.1.1 ขั้นตอนการสมัครเข้าทางาน หรื อสมัครฝึ กงานกับศูนย์ฯ กรอกและลงนามในใบสมัครงาน แนบเอกสาร
ประกอบการพิจารณาและคัดเลือกเข้าทางานหรื อเข้าฝึ กงาน ทาแบบสอบถาม หรื อลงทะเบียนต่าง ๆ
2.1.2 การติดต่อศูนย์ฯ ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น ทางโทรศัพท์ อีเมล เป็ นต้น
2.1.3 ศูนย์ฯ อาจมีการจัดเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติ เช่น เมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ หรื อแอปพลิเคชันของศูนย์ฯ
เป็ นต้น
2.2 ได้รับข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น
2.2.1 บุคคลอ้างอิงที่ท่านระบุในแบบฟอร์มสมัครงานหรื อฝึ กงานของศูนย์ฯ
2.2.2 มหาวิทยาลัย หรื อบริ ษทั จัดหางาน
2.2.3 หน่วยงานราชการ หรื อแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่น ๆ เช่น เว็บไซต์ของศูนย์ฯ เว็บไซต์สมัครงานอื่น ข้อมูล
ที่คน้ หาได้ทางอินเตอร์เน็ต หรื อบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เช่น Facebook เป็ นต้น
3. ศูนย์ ฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน เพื่อวัตถุประสงค์ ใดบ้ าง
ศูนย์ฯ จะดาเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน เพื่อรับเข้าทางาน/ฝึ กงาน เพื่อประโยชน์
ในการปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นพนักงานหรื อบุคลากรของศูนย์ฯ หรื อเพื่อประโยชน์อื่นใดตามที่ระบุในนโยบายฉบับนี้
3.1 การดาเนินการตามคาขอของท่านก่อนเข้าทาสัญญา
ศูนย์ฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล ดังนี้
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3.1.1 เพื่อดาเนิ นการที่จาเป็ นในการพิจารณาและคัดเลือกท่านในขั้นตอนต่าง ๆ เช่น ขั้นตอนการสมัครผ่าน
เว็บไซต์ของศูนย์ฯ การสมัครผ่านเว็บไซต์สมัครงานอื่ น หรื อสมัครผ่านศูนย์ฯ โดยตรง การสอบข้อเขียน ขั้นตอนการ
สัมภาษณ์ ขั้นตอนการประเมินและคัดเลือก และ/หรื อ ขั้นตอนการเสนอสัญญาจ้างให้แก่ท่าน
3.1.2 เพื่อดาเนิ นการตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติของท่านก่อนการจ้างงานภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย
รวมถึงการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ประวัติสุขภาพ และตรวจสอบข้อมูลจากบุคคลอ้างอิงที่ท่านระบุไว้
3.1.3 เพื่อประโยชน์ในการบริ หารจัดการภายในองค์กรเกี่ยวกับกระบวนการจ้างงาน เช่น การส่ งข้อมูลผูส้ มัคร
หรื อการรายงานการสัมภาษณ์ให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องและผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจคัดเลือก กระบวนการภายในเพื่อจัดทาสัญญาจ้าง
รวมถึงกระบวนการบริ หารงานบุคคลอื่น ๆ
3.2 ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของศูนย์ฯ
ศูนย์ฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน ดังนี้
3.2.1 เพื่อยืนยันตัวตนของท่าน
3.2.2 เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริ เวณอาคาร สถานที่ทาการของศูนย์ฯ รวมถึงการแลกบัตรก่อนเข้า
บริ เวณพื้นที่ดงั กล่าว และการบันทึกภาพภายในอาคารสถานที่ของศูนย์ฯ ด้วยกล้องวงจรปิ ด (CCTV)
3.2.3 เพื่อการก่อตั้งสิ ทธิ เรี ยกร้องตามกฎหมาย การปฏิบตั ิตาม หรื อการใช้สิทธิ เรี ยกร้องตามกฎหมาย หรื อการ
ยกขึ้นต่อสู ้สิทธิเรี ยกร้องตามกฎหมาย
3.3 ความยินยอม
ศูนย์ฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านตามความจาเป็ น ดังนี้
3.3.1 ข้อมูลสุ ขภาพ เพื่อพิจารณารับสมัครคัดเลือกเข้าทางาน
3.3.2 ข้อมูลประวัติอาชญากรรม/ข้อมูลประวัติพฤติกรรม เพื่อการพิจารณารับเข้าทางาน/ตรวจสอบคุณสมบัติ
ในงานที่ท่านรับผิดชอบ
3.3.3 ข้อมูลศาสนาเพื่อพิจารณาอนุมตั ิลาอุปสมบท ลาพิธีฮจั ญ์ จัดเตรี ยมอาหาร ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
กรณี เสี ยชีวิต เป็ นต้น
3.3.4 กรณี ท่านเป็ นผูเ้ ยาว์ คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ ซึ่ งต้องได้รับความยินยอมจากบิดา
มารดา ผูป้ กครอง ผูอ้ นุบาล หรื อผูพ้ ิทกั ษ์ (แล้วแต่กรณี ) เพื่อพิจารณารับสมัครคัดเลือกเข้าทางาน
3.4 การปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ศู น ย์ฯ อาจเก็ บ รวบรวม ใช้ หรื อ เปิ ดเผยข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของท่ า นภายใต้ ฐ านทางกฎหมายอื่ น กล่ า วคื อ
เพื่อป้ องกันหรื อระงับอันตรายต่อชี วิต ร่ างกาย หรื อสุ ขภาพของบุคคล หรื อเพื่อปฏิ บตั ิ ตามข้อผูกพันทางกฎหมายและ
ข้อเรี ยกร้องการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงรายงานหรื อเปิ ดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการตามกฎหมาย
4. ระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้ อมูลส่ วนบุคคล
ศูนย์ฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลตามวัตถุประสงค์และความจาเป็ น และเมื่อข้อมูลส่ วนบุคคลนั้นไม่ตอ้ งเก็บ
ตามวัตถุประสงค์หรื อหมดความจาเป็ นแล้ว ศูนย์ฯ จะจัดการลบ ทาลาย หรื อทาให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลนั้นเป็ นข้อมูลที่ ไม่
สามารถระบุตวั ตนได้โดยเร็ วที่สุด ตามที่กาหนดในมาตรการรักษาความปลอดภัยของศูนย์ฯ แต่ท้ งั นี้ ศูนย์ฯ จะเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่ วนบุคคลดังกล่าวต่อไปอีกไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วนั ที่การเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลนั้นสิ้ นสุ ดลง
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อนึ่ ง กรณี มีเหตุจาเป็ นใด ๆ ส่ งผลให้ ศูนย์ฯ จาต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลต่อไปจากที่ ได้
กล่าวไว้ขา้ งต้น ศูนย์ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะขยายระยะเวลาออกไปตามความจาเป็ น โดยศูนย์ฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
5. ประเภทของบุคคลหรื อหน่ วยงานซึ่งข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ านที่เก็บรวบรวมอาจถูกเปิ ดเผย
ศูนย์ฯ อาจเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคล ดังต่อไปนี้
5.1 ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและธุ รการ ฝ่ ายบัญชี ฝ่ ายการเงิน ฝ่ ายบริ หารโครงการ หรื อฝ่ ายอื่นของศูนย์ฯ ซึ่ งมี ความ
จาเป็ นต้องใช้ขอ้ มูลในการทางาน
5.2 ผูอ้ านวยการศูนย์ฯ (Centre Director) และผูบ้ ริ หารของศูนย์ฯ
5.3 ผูบ้ ริ จาคเงินของศูนย์ฯ
5.4 ผูป้ ระกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แพทย์ ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึ กษากฎหมาย ทนายความ เป็ นต้น
5.5 หน่ ว ยงานราชการหรื อ หน่ ว ยงานก ากับ ดู แ ลอื่ น ตามที่ ก ฎหมายก าหนด ได้แ ก่ กรมสรรพากร กองทุ น
ประกันสังคม ศาล สานักงานตารวจแห่ งชาติ สานักงานกองทุนกูย้ ืมเพื่อการศึกษา กรมบังคับคดี สมาคมสโมสรนักลงทุน
สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน สานักงานอาหารและยา เป็ นต้น หรื อ
5.6 บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ธนาคารผูอ้ านวยสิ นเชื่อ บริ ษทั ประกันภัย/ประกันชีวิต บริ ษทั ติดตามทวงถาม
หนี้ เป็ นต้น
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พนักงาน นักศึกษาฝึ กงาน และสมาชิกในครอบครัวของพนักงานและนักศึกษาฝึ กงาน
1. ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีศ่ ูนย์ ฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผย
ประเภทข้อมูล

ตัวอย่ างข้ อมูลส่ วนบุคคล

รายละเอียดส่ วนบุคคล

1. ชื่อ ชื่อกลาง นามสกุล นามแฝง (หากมี)
2. เพศ
3. วันเดือนปี เกิด
4. อายุ
5. การศึกษา สถาบันการศึกษา ผลการศึกษา วันที่สาเร็ จการศึกษา
6. สถานภาพสมรส
7. สัญชาติ
รายละเอียดการติดต่อ
1. ที่อยูต่ ิดต่อทางไปรษณี ย ์
2. ที่อยูอ่ ิเล็กทรอนิกส์
3. หมายเลขโทรศัพท์บา้ น/มือถือ
4. บัญชีโซเชียลมีเดีย
5. แผนที่ต้ งั ของที่อยู่
รายละเอียดที่ใช้ในการระบุตวั ตนและการยืนยัน 1. ภาพถ่ายในบัตรประจาตัวประชาชน
ตัวตน
2. เลขประจาตัวประชาชน
3. ข้อมูลหนังสื อเดินทาง
4. ข้อมูลหนังสื อสาคัญ บัตรประจาตัวคนต่างด้าว
5. ลายมือชื่อ
รายละเอียดการทางาน
1. อาชีพ
2. รายละเอียดเกี่ยวกับนายจ้างและสถานที่ทางาน
3. ยศ ตาแหน่ง
4. เงินเดือน
5. ค่าตอบแทน
6. ข้อมูลใบอนุญาตทางาน
7. ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
8. ประวัติการลา
9. ประวัติการทางาน
10. ข้อมูลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
11. หมายเลขประจาตัวผูป้ ระกันตน
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ประเภทข้อมูล

ตัวอย่ างข้ อมูลส่ วนบุคคล

12. หมายเลขประกันสังคม
13. วันเริ่ มงาน วันออกจากงาน
14. ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศของศูนย์ฯ
ข้อมูลการเข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์ฯ
การบันทึกภาพนิ่ง หรื อวิดีโอ
รายละเอียดทางการเงิน
บัญชีเงินฝากของท่าน
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ และข้อมูลเกี่ ยวกับอุปกรณ์ 1. ตาแหน่งจีพีเอสของท่าน (GPS Location)
และซอฟต์แวร์ของท่าน
2. หมายเลขประจาเครื่ องคอมพิวเตอร์ (IP address)
ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย

ข้อมูลส่ วนบุคคลอ่อนไหว

ข้อมูลอื่น ๆ

1. รู ปภาพ
2. ลักษณะรู ปพรรณสัณฐานบุคคล
3. ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจพบข้อสงสัยหรื อกิจกรรมที่ผิดปกติ
4. ภาพถ่าย หรื อภาพเคลื่อนไหวผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด
5. บันทึกวีดีโอ
1. ศาสนา
2. กรุ๊ ปเลือด
3. ข้อมูลชีวภาพ เช่น การจดจาใบหน้า ลายนิ้วมือ การจดจาเสี ยง และ
การจดจาม่านตา
4. ประวัติอาชญากรรม
5. ข้อมูลสุ ขภาพ
6. ประวัติความเจ็บป่ วย
7. น้ าหนัก
8. ส่ วนสู ง
9. ข้อมูลทุพพลภาพ
10. ผลการตรวจ ATK
1. บันทึกการโต้ตอบและการสื่ อสารระหว่างท่านกับ ศูนย์ฯ ไม่ว่าจะ
ในรู ปแบบหรื อวิธีใด ๆ ก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง โทรศัพท์ อีเมล
ข้อความสนทนา และการสื่ อสารทางสื่ อสังคมออนไลน์
2. ข้อมูลเกี่ ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยและการเรี ยกร้ องค่าสิ นไหม
ทดแทน (เช่น ข้อมูลความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัย ข้อมูล
การรักษาพยาบาล ข้อมูลประวัติการเรี ยกร้องสิ นไหมทดแทน)
3. ข้อมูลที่ท่านให้ไว้กบั ศูนย์ฯ ไม่วา่ ผ่านช่องทางใด ๆ
4. ข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์
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2. แหล่งที่มาของข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
ศูนย์ฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านจากแหล่งต่าง ๆ ดังนี้
2.1 ได้รับข้อมูลส่ วนบุคคลจากท่านโดยตรง เช่น
2.1.1 ขั้นตอนการทาสัญญาจ้างกับศูนย์ฯ ลงนามในสัญญา กรอกลงในแบบฟอร์ มทาสั ญญา แนบเอกสาร
ประกอบการทาสัญญา ทาแบบสอบถาม หรื อลงทะเบียนต่าง ๆ
2.1.2 การติดต่อศูนย์ฯ ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น ทางโทรศัพท์ อีเมล เป็ นต้น
2.1.3 ข้อมูลการเข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์ฯ เช่น การบันทึกภาพนิ่ง หรื อวิดีโอ
2.1.4 ศูนย์ฯ อาจมีการจัดเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติ เช่น เมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภายในของศูนย์ฯ หรื อแอปพลิเคชันของศูนย์ฯ เป็ นต้น
2.2 ได้รับข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น
2.2.1 บุคคลอ้างอิงที่ท่านระบุในแบบฟอร์มสมัครงานของศูนย์ฯ
2.2.2 โรงพยาบาล เมื่อท่านทาการตรวจสุ ขภาพก่อนเข้าทางาน และตรวจสุ ขภาพประจาปี
2.2.3 หน่วยงานราชการ หรื อแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่น ๆ เช่นเว็บไซต์ของศูนย์ฯ เว็บไซต์สมัครงานอื่น ข้อมูล
ที่คน้ หาได้ทางอินเตอร์เน็ต หรื อบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เช่น Facebook เป็ นต้น
3. ศูนย์ ฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน เพื่อวัตถุประสงค์ ใดบ้ าง
ศูนย์ฯ จะดาเนิ นการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน เพื่อ พิจารณารับท่านเข้าทางาน หรื อ
รับเข้าฝึ กงาน (แล้วแต่กรณี ) เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นพนักงานหรื อบุคลากรของศูนย์ฯ หรื อเพื่อประโยชน์อื่น
ใดตามที่ระบุในนโยบายฉบับนี้
3.1 การปฏิบตั ิตามสัญญา
เพื่อการปฏิบตั ิตามสัญญาที่ท่านเป็ นคู่สัญญาไม่ว่าจะเป็ น สัญญาจ้างงาน สัญญาการฝึ กงาน สัญญารักษาความลับ
ทางการค้า สัญญาประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล ข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่เกิดจากข้อ
เรี ยกร้อง หรื อสัญญาอื่นใด โดยตัวอย่างที่ศูนย์ฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูล สาหรับ
3.1.1 การลงเวลาทางาน การจ่ายค่าจ้างหรื อผลตอบแทนอื่น การสอบสวนทางวินยั การจัดการข้อร้องเรี ยน การ
ลางาน การหยุดงาน การจัดทาทะเบียนพนักงาน การสิ้ นสุ ดสัญญา
3.1.2 การจัดให้มีสวัสดิการหรื อประโยชน์อื่นใด การจัดให้มีการตรวจสุ ขภาพประจาปี การทาประกันสุ ขภาพ
หรื อประกันภัย กองทุนสารองเลี้ยงชีพ การเข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์ฯ
3.1.3 การพัฒนาทักษะความสามารถ การจัดทาบัตรพนักงาน การจัดทาข้อมูลพนักงาน การติดต่อสื่ อสาร การ
มอบอานาจ การบริ หารความเสี่ ยง การกากับตรวจสอบ การป้ องกันการทุจริ ต การแต่งตั้ง การโยกย้าย การเปลี่ยนตาแหน่ ง
การปรับโครงสร้างองค์กร การประเมินและบริ หารผลการปฏิบตั ิงาน หรื อการบริ หารจัดการภายในองค์กรเพื่อวัตถุประสงค์
อื่นใดที่จาเป็ นต่อการจ้างงาน
3.1.4 การตรวจสอบคุณสมบัติและใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพบางกรณี การตรวจสอบผลประโยชน์ทบั ซ้อน
ของผูบ้ ริ หารบางกรณี
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ผลกระทบที่เป็ นไปได้จากการไม่ให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคล ดังนี้
(1) ศูนย์ฯ อาจไม่สามารถชาระเงินเดือน ค่าจ้างหรื อเงินอื่น ๆ ที่ท่านมีสิทธิได้รับจากศูนย์ฯ โดยการโอนเงิน
ผ่านบัญชีของท่านได้
(2) ศูนย์ฯ อาจไม่สามารถพิจารณาให้สวัสดิการหรื อประโยชน์อื่นใดแก่ท่านได้อย่างครบถ้วนและเหมาะสม
(3) ศูนย์ฯ อาจไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ตามสัญญาแก่ท่านได้ท้ งั หมดหรื อบางส่ วน
(4) ท่านอาจได้รับการปฏิบตั ิตามสัญญาจากศูนย์ฯ ล่าช้า หรื อเกิดความไม่สะดวก หรื อข้อติดขัด เนื่ องจากการ
ไม่ให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่าน อาจส่ งผลให้ศูนย์ฯ ต้องเพิ่มขั้นตอนการดาเนินการบางอย่างที่จาเป็ น
(5) ผลกระทบอื่น ๆ ที่อาจมีข้ ึนในอนาคต นอกจากที่กาหนดในข้อ (1) ถึงข้อ (4) แล้วแต่กรณี ซึ่ งศูนย์ฯ จะแจ้ง
ให้ท่านทราบเป็ นกรณี ไป
3.2 การปฏิบตั ิตามกฎหมาย
เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมายที่กาหนด หน้าที่ของศูนย์ฯ ในฐานะของนายจ้าง หรื อในฐานะอื่นใด เช่น
3.2.1 กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ กฎหมายประกันภัย กฎหมายคุม้ ครองแรงงาน กฎหมายประกันสังคม กฎหมาย
เงินทดแทน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายกองทุนสารองเลี้ยงชี พ กฎหมายภาษีอากร กฎหมายล้มละลาย กฎหมาย
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายคอมพิวเตอร์ เป็ นต้น
3.2.2 กฎหมายอื่น ๆ ที่จาเป็ น รวมถึงประกาศและระเบียบที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว
3.2.3 การตรวจสอบโดยหน่ วยงานกากับดูแล หรื อกระบวนการทางกฎหมาย รวมถึงการรายงานหรื อเปิ ดเผย
ข้อมูลต่อหน่วยงานราชกร
ผลกระทบที่เป็ นไปได้จากการไม่ให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคล ดังนี้
(1) ศูนย์ฯ อาจไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมายแก่ท่านได้ท้ งั หมดหรื อบางส่ วน
(2) ท่านอาจได้รับการปฏิบตั ิตามกฎหมายจากศูนย์ฯ ล่าช้า หรื อเกิดความไม่สะดวก หรื อข้อติดขัด เนื่องจากการ
ไม่ให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่าน อาจส่ งผลให้ศูนย์ฯ ต้องเพิ่มขั้นตอนการดาเนินการบางอย่างที่จาเป็ น
(3) ผลกระทบอื่น ๆ ที่อาจมีข้ ึนในอนาคต นอกจากที่กาหนดในข้อ (1) ถึงข้อ (2) แล้วแต่กรณี ซึ่ งศูนย์ฯ จะแจ้ง
ให้ท่านทราบเป็ นกรณี ไป
3.3 ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของศูนย์ฯ หรื อของบุคคลหรื อนิ ติบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถ
คาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล หรื อเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่กฎหมายอนุญาตให้ทาได้ เช่น
3.3.1 ยืนยันตัวตนของท่าน
3.3.2 การบันทึกเสี ยง การบันทึกภาพนิ่ง การบันทึกภาพเคลื่อนไหว CCTV
3.3.3 การสารวจความคิดเห็น การทาบัตรเข้า-ออกอาคาร การทาบัตรจอดรถ การประกาศผล การรับ-ส่ งพัสดุ
การวิเคราะห์ วิจยั ทาสถิติ
3.3.4 การบริ หารความเสี่ ยง การกากับตรวจสอบ การจัดการข้อร้องเรี ยน การบริ หารจัดการภายในองค์กร การ
ป้องกัน รับมือ ลดความเสี่ ยงที่อาจเกิดการกระทาการทุจริ ต
3.3.5 ภัยคุกคามทางไซเบอร์ การทาผิดกฎหมายต่าง ๆ การตรวจสอบข้อมูลการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ เพื่อ
เพิ่มประสิ ทธิภาพในการทางาน หรื อตรวจสอบพฤติกรรมการปฏิบตั ิงาน การดาเนินคดีในชั้นศาล
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3.3.6 การจัดทาเว็บไซต์ของศูนย์ฯ สารองข้อมูลในคลาวด์ (Cloud Backup) การสารองข้อมูลในเซิฟเวอร์
3.3.7 การทาบัญชี การจัดทาเงินเดือน หรื อการสอบบัญชีของศูนย์ฯ
3.3.8 การก่ อตั้งสิ ทธิ เรี ยกร้ องตามกฎหมาย การปฏิ บตั ิ ตามหรื อการใช้สิทธิ เรี ยกร้ องตามกฎหมาย หรื อการ
ยกขึ้นต่อสู ้สิทธิเรี ยกร้องตามกฎหมาย
3.4 ความยินยอม
เพื่อเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านตามความจาเป็ น เช่น
3.4.1 ข้อมูลสุ ขภาพ รวมถึงกรุ๊ ปเลื อด เพื่อการพิจารณารับสมัครคัดเลื อกเข้าทางาน การให้สวัสดิการเบิ กค่า
รักษาพยาบาล การรักษาพยาบาลที่หอ้ งพยาบาล การส่ งตัวไปรักษาโรค
3.4.2 ข้อ มู ล ชี ว ภาพ เช่ น ข้อ มู ล ภาพจ าลองใบหน้ า ข้อ มู ล จ าลองลายนิ้ ว มื อ ข้อ มู ล จ าลองม่ า นตา เพื่ อ
วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบและพิสูจน์ตวั ตนของท่าน เพื่อลงเวลาทางาน เข้าประชุม อบรมสัมมนา เข้าร่ วมกิจกรรม เข้า/
ออกอาคาร
3.4.3 ข้อมูลศาสนาเพื่อพิจารณาอนุมตั ิลาอุปสมบท ลาพิธีฮจั ญ์ จัดเตรี ยมอาหาร ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
กรณี เสี ยชีวิต เป็ นต้น
3.4.5 ส่ งหรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ ซึ่ งอาจมีมาตรฐานในการคุม้ ครองข้อมูลส่ วน
บุคคลที่ไม่เพียงพอ (เว้นแต่เป็ นกรณี ที่ พรบ. คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลกาหนดให้สามารถดาเนิ นการได้โดยไม่ตอ้ งได้รับ
ความยินยอม)
3.4.6 กรณี ท่านเป็ นผูเ้ ยาว์ คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ ซึ่ งต้องได้รับความยินยอมจากบิดา
มารดา ผูป้ กครอง ผูอ้ นุบาล หรื อผูพ้ ิทกั ษ์ (แล้วแต่กรณี ) หรื อ
3.4.7 การดาเนิ นการอื่ นที่ ศูนย์ฯ ต้องได้รับความยินยอมของท่าน เช่ น การนาข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านให้
ผูส้ อบบัญชีตรวจสอบ เป็ นต้น
3.5 ฐานทางกฎหมายอื่น ๆ
ศูนย์ฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานทางกฎหมายอื่น ดังต่อไปนี้
3.5.1 จัดทาเอกสารประวัติศาสตร์ หรื อจดหมายเหตุ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรื อที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจยั หรื อ
สถิติ
3.5.2 ป้องกันหรื อระงับอันตรายต่อชีวิต ร่ างกาย หรื อสุ ขภาพของบุคคล
3.5.3 เป็ นการจาเป็ นเพื่อการปฏิบตั ิหน้าที่ในการดาเนิ นภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรื อเพื่อการใช้อานาจ
ของพนักงานเจ้าหน้าที่
4. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้ อมูลส่ วนบุคคล
ศูนย์ฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลตามวัตถุประสงค์และความจาเป็ น และเมื่อข้อมูลส่ วนบุคคลนั้นไม่ตอ้ งเก็บ
ตามวัตถุประสงค์หรื อหมดความจาเป็ นแล้ว ศูนย์ฯ จะจัดการลบ ทาลาย หรื อทาให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลนั้นเป็ นข้อมูลที่ ไม่
สามารถระบุตวั ตนได้โดยเร็ วที่ สุด ตามที่ กาหนดในมาตรการรักษาความปลอดภัยของศูนย์ฯ แต่ท้ งั นี้ ศูนย์ฯ อาจจะเก็บ
รวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลดังกล่าวต่อไปอีกไม่เกิน 10 ปี นับแต่วนั ที่การเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลนั้นสิ้ นสุ ดลง
หน้า 11 จาก 29 หน้า

อนึ่ ง กรณี มีเหตุจาเป็ นใด ๆ ส่ งผลให้ศูนย์ฯ จาต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลต่อไปจากที่ได้กล่าว
ไว้ขา้ งต้น ศูนย์ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะขยายระยะเวลาออกไปตามความจาเป็ น โดยศูนย์ฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
5. ประเภทของบุคคลหรื อหน่ วยงานซึ่งข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ านที่เก็บรวบรวมอาจถูกเปิ ดเผย
ศูนย์ฯ อาจเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคล ดังต่อไปนี้
5.1 ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและธุ รการ ฝ่ ายบัญชี ฝ่ ายการเงิน ฝ่ ายบริ หารโครงการ หรื อฝ่ ายอื่นของศูนย์ฯ ซึ่ งมี ความ
จาเป็ นต้องใช้ขอ้ มูลในการทางาน
5.2 ผูอ้ านวยการศูนย์ฯ (Centre Director) และผูบ้ ริ หารของศูนย์ฯ
5.3 ผูบ้ ริ จาคเงินของศูนย์ฯ
5.4 ผูป้ ระกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แพทย์ ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึ กษากฎหมาย ทนายความ เป็ นต้น
5.5 หน่ ว ยงานราชการหรื อ หน่ ว ยงานก ากับ ดู แ ลอื่ น ตามที่ ก ฎหมายก าหนด ได้แ ก่ กรมสรรพากร กองทุ น
ประกันสังคม ศาล สานักงานตารวจแห่ งชาติ สานักงานกองทุนกูย้ ืมเพื่อการศึกษา กรมบังคับคดี สมาคมสโมสรนักลงทุน
สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน สานักงานอาหารและยา เป็ นต้น หรื อ
5.6 บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ธนาคารผูอ้ านวยสิ นเชื่อ บริ ษทั ประกันภัย/ประกันชีวิต บริ ษทั ติดตามทวงถาม
หนี้ ผูท้ ี่จะเป็ นหรื ออาจจะเป็ นนายจ้างใหม่ของท่าน ในกรณี ที่ท่านระบุชื่อศูนย์ฯ เป็ นบุคคลอ้างอิงในฐานะนายจ้างปัจจุบนั ผู ้
เยีย่ มชมเว็บไซต์ บุคคลผูส้ นใจบริ การของศูนย์ฯ เป็ นต้น
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ผู้รับประโยชน์ ของศู นย์ ฯ ซึ่งหมายความรวมถึงผู้รับประโยชน์ ซึ่งเป็ นบุคคลธรรมดา ผู้รับประโยชน์ ซึ่งเป็ นนิติบุคคล
โดยมีผ้ แู ทนนิติบุคคล กรรมการ หรื อตัวแทน (ผู้ปฏิบัติงาน) ในนามของผู้รับประโยชน์ ที่เป็ นนิติบุคคล
1. ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีศ่ ูนย์ ฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผย
ประเภทข้อมูล

ตัวอย่ างข้ อมูลส่ วนบุคคล

รายละเอียดส่ วนบุคคล

1. ชื่อ ชื่อกลาง นามสกุล นามแฝง (หากมี)
2. เพศ
3. อายุ
4. วันเดือนปี เกิด
รายละเอียดการติดต่อ
1. อยูต่ ิดต่อทางไปรษณี ย ์
2. ที่อยูอ่ ิเล็กทรอนิกส์
3. หมายเลขโทรศัพท์บา้ น/มือถือ
4. บัญชีโซเชียลมีเดีย
รายละเอี ยดที่ ใช้ในการระบุตวั ตนและการ 1. ภาพถ่ายในบัตรประจาตัวประชาชน
ยืนยันตัวตน
2. เลขประจาตัวประชาชน
3. ข้อมูลหนังสื อเดินทาง
4. ข้อมูลหนังสื อสาคัญ บัตรประจาตัวคนต่างด้าว
5. ลายมือชื่อ
รายละเอียดทางการเงิน
1. บัญชีเงินฝาก
2. หลักฐานการโอนเงิน (pay in สลิป)
ข้อมู ลการวิจัย ตลาด ข้อมู ลการตลาดและ 1. การสารวจความคิดเห็น
ยอดขาย
2. ข้อมูลและความเห็นที่แสดงออกเมื่อเข้าร่ วมวิจยั ตลาด
3. รายละเอียดบริ การที่ท่านได้รับและความต้องการของท่าน
ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
ภาพถ่ายหรื อภาพเคลื่อนไหวผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด (CCTV)
ข้อมูลส่ วนบุคคลอ่อนไหว
1. ศาสนา
2. ผลการตรวจ ATK
ข้อมูลอื่น ๆ
1. บันทึ กการโต้ตอบและการสื่ อสารระหว่า งท่า นกับ ศู นย์ฯ ไม่ว่า จะใน
รู ป แบบหรื อ วิ ธี ใ ด ๆ ก็ ต าม รวมถึ ง แต่ ไ ม่ จ ากัด เพี ย ง โทรศัพ ท์ อี เ มล
ข้อความสนทนา และการสื่ อสารทางสื่ อสังคมออนไลน์
2. ข้อมูลที่ท่านให้ไว้กบั ศูนย์ฯ ไม่วา่ ผ่านช่องทางใด ๆ

หน้า 13 จาก 29 หน้า

2. แหล่งที่มาของข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
ศูนย์ฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านจากแหล่งต่าง ๆ ได้แก่
2.1 ได้รับข้อมูลส่ วนบุคคลจากท่านโดยตรง เช่น
2.1.1 ขั้น ตอนการสมัค รใช้บ ริ ก ารกับ ศู น ย์ฯ ลงนามในสั ญ ญา กรอกลงในแบบฟอร์ ม ท าแบบสอบถาม
ลงทะเบียนต่าง ๆ
2.1.2 การติดต่อศูนย์ฯ ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น ทางโทรศัพท์ อีเมล LINE, Facebook, Messenger, Instagram
เป็ นต้น
2.1.3 ข้อมูลการเข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์ฯ เช่น การบันทึกภาพนิ่ง หรื อวิดีโอ
2.1.4 ศูนย์ฯ อาจมีการจัดเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติ เช่น เมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ หรื อแอปพลิเคชันของศูนย์ฯ
เป็ นต้น
2.2 ได้รับข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น
2.2.1 ผูร้ ับประโยชน์ของศูนย์ฯ ตัวแทน หรื อผูใ้ ห้บริ การของศูนย์ฯ (เช่น suppliers, subgrantees เป็ นต้น)
2.2.2 พันธมิตรในการดาเนินงานของศูนย์ฯ
2.2.3 หน่ วยงานราชการ หรื อแหล่ งข้อมู ลสาธารณะอื่ น ๆ เช่ น เว็บไซต์ข องศู นย์ฯ ข้อมู ลที่ ค ้นหาได้ท าง
อินเตอร์เน็ต หรื อบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เช่น Facebook เป็ นต้น
3. ศูนย์ ฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน เพื่อวัตถุประสงค์ ใดบ้ าง
ศูนย์ฯ จะดาเนิ นการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์หลายประการโดย
ขึ้นอยูก่ บั ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับศูนย์ฯ หรื อเพื่อประโยชน์อื่นใดตามที่ระบุในนโยบายฉบับนี้ ดังต่อไปนี้
3.1 การปฏิบตั ิตามสัญญา
เพื่อการปฏิบตั ิตามสัญญาที่ท่าน ในฐานะผูร้ ับประโยชน์ของศูนย์ฯ เป็ นคู่สัญญาโดยตรง หรื อท่านเป็ นผูแ้ ทนนิ ติ
บุคคลที่เป็ นคู่สัญญา เป็ นกรรมการ หรื อเป็ นตัวแทน (ผูป้ ฏิบตั ิงาน) ในนามของผูร้ ับประโยชน์ของศูนย์ฯ ที่เป็ นนิติบุคคลนั้น
ไม่ว่าจะเป็ น สัญญาจอง สัญญาซื้ อขายสังหาริ มทรัพย์ สัญญาจะซื้ อจะขายอสังหาริ มทรัพย์ สัญญาจ้างทาของ สัญญาบริ การ
สัญญาเช่ า สัญญาเช่ าทรั พย์ สัญญาเช่ าซื้ อ สัญญากู้ สัญญาจานอง สัญญาจานา สัญญาค้ าประกัน ตัว๋ เงิ น ตัว๋ แลกเงิ น เช็ค
สัญญาร่ วมทุน หรื อสัญญาทางธุรกิจ หรื อบันทึกข้อตกลงอื่นใด เพื่อใช้ในการดาเนิ นงานของศูนย์ฯ คาขอใช้บริ การของท่าน
หรื อนิติบุคคลที่ท่านเป็ นตัวแทนก่อนเข้าทาสัญญากับศูนย์ฯ ตามแต่กรณี โดยตัวอย่างที่ศูนย์ฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผย
ข้อมูล เช่น
3.1.1 การพิจารณาอนุมตั ิคาขอใช้บริ การ หรื อการเข้าทาสัญญาระหว่างท่านหรื อนิติบุคคลที่ท่านเป็ นตัวแทนกับ
ศูนย์ฯ
3.1.2 การใช้บริ การและสิ ทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของศูนย์ฯ รวมทั้งบริ การและสิ ทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของพันธมิตร
ในการดาเนิ นงานของศูนย์ฯ ที่มีอยู่ร่วมกัน การปฏิบตั ิตามสัญญา การปฏิบตั ิตามกระบวนการภายในของศูนย์ฯ การรับ หรื อ
ส่ ง ข้อ มู ล หรื อ เอกสารติ ด ต่ อระหว่ า งท่า นกับ ศู น ย์ฯ รวมถึ ง เพื่ อ ปฏิ บัติ ต ามระเบี ย บของหน่ ว ยงานราชการ และ/หรื อ
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รัฐวิสาหกิจที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิตามสัญญาระหว่างท่านกับ ศูนย์ฯ ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของการปฏิบตั ิตามสัญญาระหว่างท่าน
หรื อนิติบุคคลที่ท่านเป็ นตัวแทนกับศูนย์ฯ
ผลกระทบที่เป็ นไปได้จากการไม่ให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคล ดังนี้
(1) ศูนย์ฯ อาจไม่สามารถชาระเงินตามสัญญา โดยการโอนเงินผ่านบัญชีของท่านได้
(2) ศูนย์ฯ อาจไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ตามสัญญาแก่ท่านได้ท้ งั หมดหรื อบางส่ วน
(3) ท่านอาจได้รับการปฏิบตั ิตามสัญญาจากศูนย์ฯ ล่าช้า หรื อเกิดความไม่สะดวก หรื อข้อติดขัด เนื่ องจากการ
ไม่ให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่าน อาจส่ งผลให้ศูนย์ฯ ต้องเพิ่มขั้นตอนการดาเนินการบางอย่างที่จาเป็ น
(4) ผลกระทบอื่น ๆ ที่อาจมีข้ ึนในอนาคต นอกจากที่กาหนดในข้อ (1) ถึงข้อ (3) แล้วแต่กรณี ซึ่ งศูนย์ฯ จะแจ้ง
ให้ท่านทราบเป็ นกรณี ไป
3.2 การปฏิบตั ิตามกฎหมาย
เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนด เช่น
3.2.1 กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ กฎหมายประกันภัย กฎหมายภาษีอากร กฎหมายล้มละลาย กฎหมายป้ องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายคอมพิวเตอร์ กฎหมายโรงแรม เป็ นต้น
3.2.2 กฎหมายอื่น ๆ ที่จาเป็ น รวมถึงประกาศและระเบียบที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว
3.2.3 การตรวจสอบโดยหน่ วยงานกากับดูแล หรื อกระบวนการทางกฎหมาย รวมถึงการรายงานหรื อเปิ ดเผย
ข้อมูลต่อหน่วยงานราชกร
ผลกระทบที่เป็ นไปได้จากการไม่ให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคล ดังนี้
(1) ศูนย์ฯ อาจไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมายแก่ท่านได้ท้ งั หมดหรื อบางส่ วน
(2) ท่านอาจได้รับการปฏิบตั ิตามกฎหมายจากศูนย์ฯ ล่าช้า หรื อเกิดความไม่สะดวก หรื อข้อติดขัด เนื่องจากการ
ไม่ให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่าน อาจส่ งผลให้ศูนย์ฯ ต้องเพิ่มขั้นตอนการดาเนินการบางอย่างที่จาเป็ น
(3) ผลกระทบอื่น ๆ ที่อาจมีข้ ึนในอนาคต นอกจากที่กาหนดในข้อ (1) ถึงข้อ (2) แล้วแต่กรณี ซึ่ งศูนย์ฯ จะแจ้ง
ให้ท่านทราบเป็ นกรณี ไป
3.3 ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของศูนย์ฯ หรื อของบุคคล หรื อนิติบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถ
คาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล หรื อเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่กฎหมายอนุญาตให้ทาได้ เช่น
3.3.1 การยืนยันตัวตนของท่าน
3.3.2 การบันทึกเสี ยง การบันทึกภาพนิ่ง การบันทึกภาพเคลื่อนไหว CCTV
3.3.3 การสารวจความคิดเห็น การเข้าร่ วมกิจกรรมภายในองค์กร การประกาศผล การรับ-ส่ งพัสดุ การวิเคราะห์
วิจยั การทาสถิติ
3.3.4 การบริ หารความเสี่ ยง การกากับตรวจสอบ การจัดการข้อร้องเรี ยน การบริ หารจัดการภายในองค์กร การ
ป้องกัน รับมือ ลดความเสี่ ยงที่อาจเกิดการกระทาการทุจริ ต
3.3.5 ภัยคุกคามทางไซเบอร์ การทาผิดกฎหมายต่าง ๆ การตรวจสอบข้อมูลการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ เพื่อ
เพิ่มประสิ ทธิภาพในการทางาน หรื อตรวจสอบพฤติกรรมการปฏิบตั ิงาน การดาเนินคดีในชั้นศาล
3.3.6 การจัดทาเว็บไซต์ของศูนย์ฯ การสารองข้อมูลในคลาวด์ (Cloud Backup) การสารองข้อมูลในเซิฟเวอร์
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3.3.7 การทาบัญชี การจ่ายเงิน หรื อการสอบบัญชีของศูนย์ฯ
3.3.8 การดาเนินการวางแผน การรายงาน และการคาดการณ์ทางธุรกิจ
3.3.9 การรักษาความสัมพันธ์ กบั ผูร้ ับประโยชน์ของศูนย์ฯ เช่น การติดต่อประสานงานในการสอบถามข้อมูล
ต่าง ๆ การจัดการข้อแนะนาติชม การเสนอสิ ทธิประโยชน์ รวมถึงการแจ้งเตือนต่าง ๆ โดยไม่มีวตั ถุประสงค์ทางการตลาด
3.3.10 การเปิ ดเผยให้แก่ตวั แทน ผูร้ ับจ้าง/ผูร้ ับจ้างช่วง และผูใ้ ห้บริ การสาหรับการดาเนินงานใด ๆ ของศูนย์ฯ
3.3.11 การก่อตั้งสิ ทธิ เรี ยกร้องตามกฎหมาย การปฏิบตั ิตาม หรื อการใช้สิทธิ เรี ยกร้องตามกฎหมาย หรื อการ
ยกขึ้นต่อสู ้สิทธิเรี ยกร้องตามกฎหมาย
3.4 ความยินยอม
เพื่อเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านตามความจาเป็ น เช่น
3.4.1 ข้อมูลสุ ขภาพ ในกรณี ที่อาจจาเป็ นต้องใช้ในการทางานของศูนย์ฯ เพื่อประโยชน์ของท่าน
3.4.2 ข้อ มู ล ชี ว ภาพ เช่ น ข้อ มู ล ภาพจ าลองใบหน้ า ข้อ มู ล จ าลองลายนิ้ ว มื อ ข้อ มู ล จ าลองม่ า นตา เพื่ อ
วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบและพิสูจน์ตวั ตนของท่าน เพื่อเข้าประชุม อบรมสัมมนา เข้าร่ วมกิจกรรม เข้า/ออกอาคาร เป็ น
ต้น
3.4.3 การส่ งหรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ ซึ่ งอาจมีมาตรฐานในการคุม้ ครองข้อมู ล
ส่ วนบุคคลที่ไม่เพียงพอ (เว้นแต่เป็ นกรณี ที่ พรบ. คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลกาหนดให้สามารถดาเนิ นการได้โดยไม่ต้อง
ได้รับความยินยอม)
3.4.4 กรณี ท่านเป็ นผูเ้ ยาว์ คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ ซึ่ งต้องได้รับความยินยอมจากบิดา
มารดา ผูป้ กครอง ผูอ้ นุบาล หรื อผูพ้ ิทกั ษ์ (แล้วแต่กรณี )
3.4.5 การเข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์ฯ เช่น การฝึ กอบรม การสัมมนา กิจกรรมชิ งโชค คาถามชิ งรางวัล
กิจกรรมทัศนศึกษา เป็ นต้น
3.4.6 เพื่อประโยชน์ในการประเมิน ปรับปรุ ง และพัฒนาการให้บริ การ และรายการส่ งเสริ ม การให้บริ การต่าง
ๆ ของศูนย์ฯ
3.4.7 การแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริ การ สิ ทธิ ประโยชน์ รายการส่ งเสริ ม การให้บริ การต่าง ๆ กิจกรรมทาง
การตลาด การเชิญชวนเข้าร่ วมงานกิจกรรม และนาเสนอบริ การต่าง ๆ ของศูนย์ฯ
3.4.8 การสารวจความประสงค์ ความพึงพอใจ และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบริ การของศูนย์ฯ ความสนใจของท่าน
เพื่อใช้ในการนาเสนอบริ การของศูนย์ฯ รวมถึงพัฒนาบริ การของศูนย์ฯ เพื่อให้เหมาะสมและตรงตามความต้องการของท่าน
3.4.9 การเปิ ดเผยให้แก่ศูนย์ฯ หน่ วยงานในเครื อข่าย และพันธมิตรในการดาเนิ นงานของศูนย์ฯ เพื่อพัฒนา
บริ การ เสนอสิ ทธิ ประโยชน์ และนาเสนอบริ การอื่น ๆ ของศูนย์ฯ และพันธมิตร ที่มีร่วมกันอยู่ในปั จจุบนั และที่จะจัดทาขึ้น
ร่ วมกันในอนาคต รวมถึงแจ้งข่าวสารสิ ทธิประโยชน์และรายการส่ งเสริ มการให้บริ การต่าง ๆ หรื อ
3.4.10 การดาเนินการอื่นที่ศูนย์ฯ ต้องได้รับความยินยอมของท่าน
3.5 ฐานทางกฎหมายอื่น ๆ
ศูนย์ฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานทางกฎหมายอื่น ดังต่อไปนี้
3.5.1 จัดทาเอกสารประวัติศาสตร์ หรื อจดหมายเหตุ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรื อที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจยั หรื อ
สถิติ
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3.5.2 ป้องกันหรื อระงับอันตรายต่อชีวิต ร่ างกาย หรื อสุ ขภาพของบุคคล
3.5.3 เป็ นการจาเป็ นเพื่อการปฏิบตั ิหน้าที่ในการดาเนิ นภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรื อเพื่อการใช้อานาจ
ของพนักงานเจ้าหน้าที่
4. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้ อมูลส่ วนบุคคล
ศูนย์ฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคล ตามวัตถุประสงค์และความจาเป็ น และเมื่อข้อมูลส่ วนบุคคลนั้นไม่ตอ้ งเก็บ
ตามวัตถุประสงค์หรื อหมดความจาเป็ นแล้ว ศูนย์ฯ จะจัดการลบ ทาลาย หรื อทาให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลนั้นเป็ นข้อมูลที่ ไม่
สามารถระบุตวั ตนได้โดยเร็ วที่ สุด ตามที่ กาหนดในมาตรการรักษาความปลอดภัยของศูนย์ฯ แต่ท้ งั นี้ ศูนย์ฯ อาจจะเก็บ
รวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลดังกล่าวต่อไปอีกไม่เกิน 10 ปี นับแต่วนั ที่การเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลนั้นสิ้ นสุ ดลง
อนึ่ง กรณี มีเหตุจาเป็ นใด ๆ ส่ งผลให้ศูนย์ฯ จาต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลต่อไปจากที่ได้กล่าว
ไว้ขา้ งต้น ศูนย์ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะขยายระยะเวลาออกไปตามความจาเป็ น โดยศูนย์ฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
5. ประเภทของบุคคลหรื อหน่ วยงานซึ่งข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ านที่เก็บรวบรวมอาจถูกเปิ ดเผย
ศูนย์ฯ อาจเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคล ดังต่อไปนี้
5.1 ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและธุ รการ ฝ่ ายบัญชี ฝ่ ายการเงิน ฝ่ ายบริ หารโครงการ หรื อฝ่ ายอื่นของศูนย์ฯ ซึ่ งมี ความ
จาเป็ นต้องใช้ขอ้ มูลในการทางาน
5.2 ผูอ้ านวยการศูนย์ฯ (Centre Director) และผูบ้ ริ หารของศูนย์ฯ
5.3 ผูบ้ ริ จาคเงินของศูนย์ฯ
5.4 ผูป้ ระกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แพทย์ ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึ กษากฎหมาย ทนายความ เป็ นต้น
5.5 หน่ ว ยงานราชการหรื อ หน่ ว ยงานก ากับ ดู แ ลอื่ น ตามที่ ก ฎหมายก าหนด ได้แ ก่ กรมสรรพากร กองทุ น
ประกันสังคม ศาล สานักงานตารวจแห่ งชาติ สานักงานกองทุนกูย้ ืมเพื่อการศึกษา กรมบังคับคดี สมาคมสโมสรนักลงทุน
สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน สานักงานอาหารและยา เป็ นต้น หรื อ
5.6 บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ธนาคารผูอ้ านวยสิ นเชื่อ บริ ษทั ประกันภัย/ประกันชีวิต บริ ษทั ติดตามทวงถาม
หนี้ เป็ นต้น
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ผู้ร่วมทางานกับศู นย์ ฯ ซึ่งหมายความรวมถึงผู้ร่วมทางานกับศูนย์ ฯ ซึ่งเป็ นบุคคลธรรมดา หรื อนิติบุคคล โดยมี
ผู้แทนนิติบุคคล กรรมการ หรื อตัวแทน (ผู้ปฏิบัติงาน) ในนามของผู้ร่วมทางานกับศูนย์ ฯ ที่เป็ นนิติบุคคล
1. ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีศ่ ูนย์ ฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผย
ประเภทข้อมูล

ตัวอย่ างข้ อมูลส่ วนบุคคล

รายละเอียดส่ วนบุคคล

1. ชื่อ ชื่อกลาง นามสกุล นามแฝง (หากมี)
2. เพศ
3. อายุ
4. วันเดือนปี เกิด
รายละเอียดการติดต่อ
1. อยูต่ ิดต่อทางไปรษณี ย ์
2. ที่อยูอ่ ิเล็กทรอนิกส์
3. หมายเลขโทรศัพท์บา้ น/มือถือ
4. บัญชีโซเชียลมีเดีย
รายละเอียดที่ใช้ในการระบุตวั ตนและการยืนยัน 1. ภาพถ่ายในบัตรประจาตัวประชาชน
ตัวตน
2. เลขประจาตัวประชาชน
3. ข้อมูลหนังสื อเดินทาง
4. ข้อมูลหนังสื อสาคัญ บัตรประจาตัวคนต่างด้าว
5. ลายมือชื่อ
รายละเอียดทางการเงิน
1. บัญชีเงินฝาก
2. หลักฐานการโอนเงิน (pay in สลิป)
ข้อมูลการวิจยั ตลาด ข้อมูลการตลาดและยอดขาย 1. การสารวจความคิดเห็น
2. ข้อมูลและความเห็นที่แสดงออกเมื่อเข้าร่ วมวิจยั ตลาด
3. รายละเอียดบริ การที่ท่านได้รับและความต้องการของท่าน
ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
ภาพถ่ายหรื อภาพเคลื่อนไหวผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด (CCTV)
ข้อมูลส่ วนบุคคลอ่อนไหว
1. ศาสนา
2. ผลการตรวจ ATK
ข้อมูลอื่น ๆ
1. บันทึกการโต้ตอบและการสื่ อสารระหว่างท่านกับ ศูนย์ฯ ไม่ว่าจะ
ในรู ปแบบหรื อวิธีใด ๆ ก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง โทรศัพท์ อีเมล
ข้อความสนทนา และการสื่ อสารทางสื่ อสังคมออนไลน์
2. ข้อมูลที่ท่านให้ไว้กบั ศูนย์ฯ ไม่วา่ ผ่านช่องทางใด ๆ
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2. แหล่งที่มาของข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
ศูนย์ฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านจากแหล่งต่าง ๆ ดังนี้
2.1 ได้รับข้อมูลส่ วนบุคคลจากท่านโดยตรง เช่น
2.1.1 การลงนามในสัญญา การกรอกลงในแบบฟอร์ม ทาแบบสอบถาม ลงทะเบียนต่าง ๆ
2.1.2 การติดต่อศูนย์ฯ ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น ทางโทรศัพท์ อีเมล LINE, Facebook, Messenger, Instagram
เป็ นต้น
2.1.3 ข้อมูลการเข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์ฯ เช่น การบันทึกภาพนิ่ง หรื อวิดีโอ
2.1.4 ศูนย์ฯ อาจมีการจัดเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติ เช่น เมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ หรื อแอปพลิเคชันของศูนย์ฯ
เป็ นต้น
2.2 ได้รับข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น
2.2.1 ผูร้ ับประโยชน์ของศูนย์ฯ ตัวแทน หรื อผูใ้ ห้บริ การของศูนย์ฯ (เช่น suppliers, subgrantees เป็ นต้น)
2.2.2 พันธมิตรในการดาเนินงานของศูนย์ฯ
2.2.3 หน่ วยงานราชการ หรื อแหล่ งข้อมู ลสาธารณะอื่ น ๆ เช่ น เว็บไซต์ข องศู นย์ฯ ข้อมู ลที่ ค ้นหาได้ท าง
อินเตอร์เน็ต หรื อบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เช่น Facebook เป็ นต้น
3. ศูนย์ ฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน เพื่อวัตถุประสงค์ ใดบ้ าง
ศูนย์ฯ จะดาเนิ นการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน ในฐานะที่ท่านทาสัญญาเข้าเป็ นผูร้ ่ วม
ทางานกับศูนย์ฯ หรื อเป็ นกรรมการ ผูแ้ ทน ผูร้ ับมอบอานาจ หรื อผูป้ ฏิบตั ิงานในนามของบุคคลธรรมดาหรื อนิ ติบุคคลผู ้ ทา
สัญญาเข้าเป็ นผูร้ ่ วมทางานกับศูนย์ฯ เพื่อวัตถุประสงค์หลายประการโดยขึ้นอยู่กบั ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับ
ศูนย์ฯ หรื อเพื่อประโยชน์อื่นใดตามที่ระบุในนโยบายฉบับนี้ ดังต่อไปนี้
3.1 การปฏิบตั ิตามสัญญา
เพื่อการปฏิบตั ิตามสัญญาที่ท่าน ในฐานะผูร้ ่ วมทางานกับศูนย์ฯ เป็ นผูข้ าย รับจ้าง ให้บริ การ ให้เช่า ฝากทรัพย์ หรื อ
นิ ติสัมพันธ์อื่นใดในทานองเดียวกันกับ ศูนย์ฯ โดยเป็ นคู่สัญญาโดยตรง หรื อท่านเป็ นผูแ้ ทนนิ ติบุคคลที่เป็ นคู่สัญญา เป็ น
กรรมการหรื อเป็ นตัวแทน (ผูป้ ฏิบตั ิงาน) ในนามของผูร้ ่ วมทางานกับศูนย์ฯ ที่เป็ นนิ ติบุคคลนั้น ไม่ว่าจะเป็ น สัญญาซื้ อขาย
สังหาริ มทรัพย์ สัญญาจ้างทาของ สัญญาบริ การ สัญญาเช่า สัญญาเช่าทรัพย์ สัญญาเช่าซื้อ สัญญากู้ สัญญาฝากทรัพย์ สัญญา
จานอง สัญญาจานา สัญญาค้ าประกัน ตัว๋ เงิน ตัว๋ แลกเงิน เช็ค สัญญาร่ วมทุน หรื อสัญญาทางธุรกิจหรื อบันทึกข้อตกลงอื่นใด
หรื อเพื่อใช้ในการดาเนิ นงานของศูนย์ฯ ในการดาเนิ นการตามคาขอใช้บริ การของศูนย์ฯ ก่อนเข้าทาสัญญากับศูนย์ฯ ตามแต่
กรณี โดยตัวอย่างที่ศูนย์ฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูล เช่น
3.1.1 เพื่อการพิจารณาคุณสมบัติของท่านก่อนศูนย์ฯ ออกใบสั่งซื้อ
3.1.2 เพื่อการพิจารณาอนุมตั ิการทาสัญญาระหว่างท่านกับศูนย์ฯ
3.1.3 เพื่อการปฏิบตั ิตามสัญญาและการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานตามสัญญาระหว่างท่านกับ ศูนย์ฯ การปฏิบตั ิ
ตามกระบวนการภายในของศูนย์ฯ
ผลกระทบที่เป็ นไปได้จากการไม่ให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคล ดังนี้
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(1) ศูนย์ฯ อาจไม่สามารถชาระเงินตามสัญญา โดยการโอนเงินผ่านบัญชีของท่านได้
(2) ศูนย์ฯ อาจไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ตามสัญญาแก่ท่านได้ท้ งั หมดหรื อบางส่ วน
(3) ท่านอาจได้รับการปฏิบตั ิตามสัญญาจากศูนย์ฯ ล่าช้า หรื อเกิดความไม่สะดวก หรื อข้อติดขัด เนื่ องจากการ
ไม่ให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่าน อาจส่ งผลให้ศูนย์ฯ ต้องเพิ่มขั้นตอนการดาเนินการบางอย่างที่จาเป็ น
(4) ผลกระทบอื่น ๆ ที่อาจมีข้ ึนในอนาคต นอกจากที่กาหนดในข้อ (1) ถึงข้อ (3) แล้วแต่กรณี ซึ่ งศูนย์ฯ จะแจ้ง
ให้ท่านทราบเป็ นกรณี ไป
3.2 เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนด เช่น
3.2.1 กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ กฎหมายประกันภัย กฎหมายภาษีอากร กฎหมายล้มละลาย กฎหมายป้ องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายคอมพิวเตอร์ กฎหมายโรงแรม เป็ นต้น
3.2.2 กฎหมายอื่น ๆ ที่จาเป็ น รวมถึงประกาศและระเบียบที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว
3.2.3 การตรวจสอบโดยหน่ วยงานกากับดูแล หรื อกระบวนการทางกฎหมาย รวมถึงการรายงานหรื อเปิ ดเผย
ข้อมูลต่อหน่วยงานราชกร
ผลกระทบที่เป็ นไปได้จากการไม่ให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคล ดังนี้
(1) ศูนย์ฯ อาจไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมายแก่ท่านได้ท้ งั หมดหรื อบางส่ วน
(2) ท่านอาจได้รับการปฏิบตั ิตามกฎหมายจากศูนย์ฯ ล่าช้า หรื อเกิดความไม่สะดวก หรื อข้อติดขัด เนื่องจากการ
ไม่ให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่าน อาจส่ งผลให้ศูนย์ฯ ต้องเพิ่มขั้นตอนการดาเนินการบางอย่างที่จาเป็ น
(3) ผลกระทบอื่น ๆ ที่อาจมีข้ ึนในอนาคต นอกจากที่กาหนดในข้อ (1) ถึงข้อ (2) แล้วแต่กรณี ซึ่ งศูนย์ฯ จะแจ้ง
ให้ท่านทราบเป็ นกรณี ไป
3.3 ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของศูนย์ฯ หรื อของบุคคล หรื อนิติบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถ
คาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล หรื อเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่กฎหมายอนุญาตให้ทาได้ เช่น
3.3.1 การยืนยันตัวตนของท่าน
3.3.2 การบันทึกเสี ยง การบันทึกภาพนิ่ง การบันทึกภาพเคลื่อนไหว CCTV
3.3.3 การสารวจความคิดเห็น การเข้าร่ วมกิจกรรมภายในองค์กร การประกาศผล การรับ-ส่ งพัสดุ การวิเคราะห์
วิจยั ทาสถิติ
3.3.4 การบริ หารความเสี่ ยง การกากับตรวจสอบ การจัดการข้อร้องเรี ยน การบริ หารจัดการภายในองค์กร การ
ป้องกัน รับมือ ลดความเสี่ ยงที่อาจเกิดการกระทาการทุจริ ต
3.3.5 ภัยคุกคามทางไซเบอร์ การทาผิดกฎหมายต่าง ๆ การตรวจสอบข้อมูลการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ เพื่อ
เพิม่ ประสิ ทธิภาพในการทางาน หรื อตรวจสอบพฤติกรรมการปฏิบตั ิงาน การดาเนินคดีในชั้นศาล
3.3.6 การจัดทาเว็บไซต์ของศูนย์ฯ การสารองข้อมูลในคลาวด์ (Cloud Backup) การสารองข้อมูลในเซิฟเวอร์
3.3.7 การดาเนินการวางแผน การรายงาน และการคาดการณ์ทางธุรกิจ
3.3.8 การรักษาความสัมพันธ์กบั ผูร้ ับประโยชน์และผูร้ ่ วมทางานกับ ศูนย์ฯ เช่น การติดต่อประสานงานในการ
สอบถามข้อมูลต่าง ๆ การจัดการข้อแนะนาติชม การเสนอสิ ทธิ ประโยชน์ รวมถึงการแจ้งเตือนต่าง ๆ โดยไม่มีวตั ถุประสงค์
ทางการตลาด
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3.3.9 การเปิ ดเผยให้แก่ตวั แทน ผูร้ ับจ้าง/ผูร้ ับจ้างช่วง และผูใ้ ห้บริ การสาหรับการดาเนินงานใด ๆ ของศูนย์ฯ
3.3.10 การก่อตั้งสิ ทธิ เรี ยกร้องตามกฎหมาย การปฏิบตั ิตาม หรื อการใช้สิทธิ เรี ยกร้องตามกฎหมาย หรื อการ
ยกขึ้นต่อสู ้สิทธิเรี ยกร้องตามกฎหมาย
3.4 ความยินยอม
เพื่อเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านตามความจาเป็ น เช่น
3.4.1 ข้อมูลสุ ขภาพ ในกรณี ที่อาจจาเป็ นต้องใช้ในการทางานของศูนย์ฯ เพื่อประโยชน์ของท่าน
3.4.2 ข้อ มู ล ชี ว ภาพ เช่ น ข้อ มู ล ภาพจ าลองใบหน้ า ข้อ มู ล จ าลองลายนิ้ ว มื อ ข้อ มู ล จ าลองม่ า นตา เพื่ อ
วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบและพิสูจน์ตวั ตนของท่าน เพื่อเข้าประชุม เข้าร่ วมกิจกรรม เข้า/ออกอาคาร เป็ นต้น
3.4.3 ส่ งหรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ ซึ่ งอาจมีมาตรฐานในการคุม้ ครองข้อมูลส่ วน
บุคคลที่ไม่เพียงพอ (เว้นแต่เป็ นกรณี ที่ พรบ. คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลกาหนดให้สามารถดาเนิ นการได้โดยไม่ตอ้ งได้รับ
ความยินยอม)
3.4.4 กรณี ท่านเป็ นผูเ้ ยาว์ คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ ซึ่ งต้องได้รับความยินยอมจากบิดา
มารดา ผูป้ กครอง ผูอ้ นุบาล หรื อผูพ้ ิทกั ษ์ (แล้วแต่กรณี )
3.4.5 การแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริ การและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่าน
3.4.6 การสารวจความประสงค์ ความพึงพอใจ และข้อคิดเห็ นเกี่ ยวกับบริ การของศู นย์ฯ หรื อด้านอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับท่าน เพื่อใช้ในการนาเสนอบริ การของศูนย์ฯ รวมถึงการพัฒนาบริ การของศูนย์ฯ เพื่อให้เหมาะสมและตรงตาม
ความต้องการของผูร้ ับประโยชน์
3.4.7 การเปิ ดเผยให้แก่พนั ธมิตรในการทางานของศูนย์ฯ เพื่อพัฒนาบริ การและนาเสนอบริ การอื่นๆ ของศูนย์ฯ
และพันธมิตร ที่มีร่วมกันอยูใ่ นปัจจุบนั และที่จะจัดทาขึ้นร่ วมกันในอนาคต รวมถึงแจ้งข่าวสาร หรื อ
3.4.8 การดาเนินการอื่นที่ศูนย์ฯ ต้องได้รับความยินยอมของท่าน
3.5 ฐานทางกฎหมายอื่น ๆ
ศูนย์ฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานทางกฎหมายอื่น ดังต่อไปนี้
3.5.1 จัดทาเอกสารประวัติศาสตร์ หรื อจดหมายเหตุ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรื อที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจยั หรื อ
สถิติ
3.5.2 การป้องกันหรื อระงับอันตรายต่อชีวิต ร่ างกาย หรื อสุ ขภาพของบุคคล
3.5.3 เป็ นการจาเป็ นเพื่อการปฏิบตั ิหน้าที่ในการดาเนิ นภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรื อเพื่อการใช้อานาจ
ของพนักงานเจ้าหน้าที่
4. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้ อมูลส่ วนบุคคล
ศูนย์ฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลตามวัตถุประสงค์และความจาเป็ น และเมื่อข้อมูลส่ วนบุคคลนั้นไม่ตอ้ งเก็บ
ตามวัตถุประสงค์หรื อหมดความจาเป็ นแล้ว ศูนย์ฯ จะจัดการลบ ทาลาย หรื อทาให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลนั้นเป็ นข้อมูลที่ ไม่
สามารถระบุตวั ตนได้โดยเร็ วที่ สุด ตามที่ กาหนดในมาตรการรักษาความปลอดภัยของศูนย์ฯ แต่ท้ งั นี้ ศูนย์ฯ อาจจะเก็บ
รวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลดังกล่าวต่อไปอีกไม่เกิน 10 ปี นับแต่วนั ที่การเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลนั้นสิ้ นสุ ดลง
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อนึ่ ง กรณี มีเหตุจาเป็ นใด ๆ ส่ งผลให้ ศูนย์ฯ จาต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลต่อไปจากที่ ได้
กล่าวไว้ขา้ งต้น ศูนย์ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะขยายระยะเวลาออกไปตามความจาเป็ น โดยศูนย์ฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
5. ประเภทของบุคคลหรื อหน่ วยงานซึ่งข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ านที่เก็บรวบรวมอาจถูกเปิ ดเผย
ศูนย์ฯ อาจเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคล ดังต่อไปนี้
5.1 ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและธุ รการ ฝ่ ายบัญชี ฝ่ ายการเงิน ฝ่ ายบริ หารโครงการ หรื อฝ่ ายอื่นของศูนย์ฯ ซึ่ งมี ความ
จาเป็ นต้องใช้ขอ้ มูลในการทางาน
5.2 ผูอ้ านวยการศูนย์ฯ (Centre Director) และผูบ้ ริ หารของศูนย์ฯ
5.3 ผูบ้ ริ จาคเงินของศูนย์ฯ
5.4 ผูป้ ระกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แพทย์ ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึ กษากฎหมาย ทนายความ เป็ นต้น
5.5 หน่ ว ยงานราชการหรื อ หน่ ว ยงานก ากับ ดู แ ลอื่ น ตามที่ ก ฎหมายก าหนด ได้แ ก่ กรมสรรพากร กองทุ น
ประกันสังคม ศาล สานักงานตารวจแห่ งชาติ สานักงานกองทุนกูย้ ืมเพื่อการศึกษา กรมบังคับคดี สมาคมสโมสรนักลงทุน
สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน สานักงานอาหารและยา เป็ นต้น หรื อ
5.6 บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ธนาคารผูอ้ านวยสิ นเชื่อ บริ ษทั ประกันภัย/ประกันชีวิต บริ ษทั ติดตามทวงถาม
หนี้ เป็ นต้น
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บุคคลธรรมดาอื่นที่ไม่ ใช่ บุคคลตามข้ อ 1. ถึง ข้อ 4.
1. ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีศ่ ูนย์ ฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผย
ประเภทข้อมูล

ตัวอย่ างข้ อมูลส่ วนบุคคล

รายละเอียดส่ วนบุคคล

1. ชื่อ ชื่อกลาง นามสกุล นามแฝง (หากมี)
2. เพศ
3. วันเดือนปี เกิด
4. อายุ
5. สัญชาติ
รายละเอียดการติดต่อ
1. ที่อยูต่ ิดต่อทางไปรษณี ย ์
2. ที่อยูอ่ ิเล็กทรอนิกส์
3. หมายเลขโทรศัพท์บา้ น/มือถือ
4. บัญชีโซเชียลมีเดีย
รายละเอียดที่ใช้ในการระบุตวั ตนและการยืนยัน 1. ภาพถ่ายในบัตรประจาตัวประชาชน
ตัวตน
2. เลขประจาตัวประชาชน
3. ข้อมูลหนังสื อเดินทาง
4. ข้อมูลหนังสื อสาคัญ บัตรประจาตัวคนต่างด้าว
5. ลายมือชื่อ
รายละเอียดการทางาน
1. อาชีพ
2. ตาแหน่ง
ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
ภาพถ่ายหรื อภาพเคลื่อนไหวผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด(CCTV)
ข้อมูลส่ วนบุคคลอ่อนไหว
ข้อมูลอื่น ๆ

1. ศาสนา
2. ผลการตรวจ ATK
บันทึกการโต้ตอบและการสื่ อสารระหว่างท่านกับ ศูนย์ฯ ไม่ว่าจะใน
รู ปแบบหรื อวิธีใด ๆ ก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง โทรศัพท์ อีเมล
ข้อความสนทนา และการสื่ อสารทางสื่ อสังคมออนไลน์
2. ข้อมูลที่ท่านให้ไว้กบั ศูนย์ฯ ไม่วา่ ผ่านช่องทางใด ๆ

2. แหล่งที่มาของข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน
ศูนย์ฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านจากแหล่งต่าง ๆ ได้แก่
2.1 ได้รับข้อมูลส่ วนบุคคลจากท่านโดยตรง เช่น
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2.1.1 การกรอกลงในแบบฟอร์ ม ทาแบบสอบถาม ลงทะเบียนต่าง ๆ หรื อขั้นตอนการยื่นข้อเรี ยกร้อง หรื อคา
ร้องขอใช้สิทธิต่าง ๆ
2.1.2 การติดต่อศูนย์ฯ ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น ทางโทรศัพท์ อีเมล เป็ นต้น
2.1.3 ศูนย์ฯ อาจมีการจัดเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติ เช่น เมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์หรื อแอปพลิเคชันของศูนย์ฯ
เป็ นต้น
2.2 ได้รับข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น
2.2.1 ผูร้ ่ วมทางานกับศูนย์ฯ ผูร้ ับประโยชน์จากศูนย์ฯ ตัวแทน หรื อผูใ้ ห้บริ การของศูนย์ฯ
2.2.2 พันธมิตรในการทางานของศูนย์ฯ
2.2.3 หน่ วยงานราชการ หรื อแหล่ งข้อมู ลสาธารณะอื่ น ๆ เช่ น เว็บไซต์ข องศู นย์ฯ ข้อมู ลที่ ค ้นหาได้ท าง
อินเตอร์เน็ต หรื อบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เช่น Facebook เป็ นต้น
3. ศูนย์ ฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ าน เพื่อวัตถุประสงค์ ใดบ้ าง
ศูนย์ฯ จะดาเนิ นการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์หลายประการโดย
ขึ้นอยูก่ บั ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับศูนย์ฯ หรื อเพื่อประโยชน์อื่นใดตามที่ระบุในนโยบายฉบับนี้ ดังต่อไปนี้
3.1 การดาเนินการตามคาขอของท่าน
ศูนย์ฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูล ได้แก่
3.1.1 การดาเนินการตามคาขอระหว่างท่านกับศูนย์ฯ เช่น การสมัครเข้าเป็ นสมาชิกเพื่อรับสิ ทธิประโยชน์ต่าง ๆ
จากศูนย์ฯ การสมัครเข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์ฯ เช่น โครงการพัฒนาของศูนย์ฯ งานฝึ กอบรม สัมมนา กิจกรรมเพื่อ
สังคม เป็ นต้น
3.2.2 การปฏิบตั ิตามกระบวนการภายในของศูนย์ฯ การรับหรื อส่ งข้อมูลหรื อเอกสารติดต่อระหว่างท่านกับ
ศูนย์ฯ
3.2.3 ประโยชน์ในการบริ หารจัดการภายในองค์กรเกี่ยวกับกระบวนการจ้างงาน เช่น การส่ งข้อมูลผูส้ มัครหรื อ
รายงานการสัมภาษณ์ให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องและผูม้ ี อานาจตัดสิ นใจคัดเลือก กระบวนการภายในเพื่อจัดทาสัญญาจ้าง รวมถึ ง
กระบวนการบริ หารงานบุคคลอื่น ๆ
3.2 การปฏิบตั ิตามกฎหมาย
เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนด เช่น
3.2.1 กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ กฎหมายประกันภัย กฎหมายคุม้ ครองแรงงาน กฎหมายประกันสังคม กฎหมาย
เงินทดแทน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายกองทุนสารองเลี้ยงชี พ กฎหมายภาษีอากร กฎหมายล้มละลาย กฎหมาย
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายคอมพิวเตอร์ เป็ นต้น
3.2.2 กฎหมายอื่น ๆ ที่จาเป็ น รวมถึงประกาศและระเบียบที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว
3.2.3 การตรวจสอบโดยหน่ วยงานกากับดูแล หรื อกระบวนการทางกฎหมาย รวมถึงการรายงานหรื อเปิ ดเผย
ข้อมูลต่อหน่วยงานราชการตามกฎหมาย
ผลกระทบที่เป็ นไปได้จากการไม่ให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคล ดังนี้
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(1) ศูนย์ฯ อาจไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมายแก่ท่านได้ท้ งั หมดหรื อบางส่ วน
(2) ท่านอาจได้รับการปฏิบตั ิตามกฎหมายจากศูนย์ฯ ล่าช้า หรื อเกิดความไม่สะดวก หรื อข้อติดขัด เนื่องจากการ
ไม่ให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของท่าน อาจส่ งผลให้ศูนย์ฯ ต้องเพิ่มขั้นตอนการดาเนินการบางอย่างที่จาเป็ น
(3) ผลกระทบอื่น ๆ ที่อาจมีข้ ึนในอนาคต นอกจากที่กาหนดในข้อ (1) ถึงข้อ (2) แล้วแต่กรณี ซึ่ งศูนย์ฯ จะแจ้ง
ให้ท่านทราบเป็ นกรณี ไป
3.3 ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของศูนย์ฯ หรื อของบุคคล หรื อนิติบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถ
คาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล หรื อเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่กฎหมายอนุญาตให้ทาได้ เช่น
3.3.1 การยืนยันตัวตนของท่าน
3.3.2 การบันทึกเสี ยง การบันทึกภาพนิ่ง การบันทึกภาพเคลื่อนไหว CCTV
3.3.3 การสารวจความคิดเห็น การเข้าร่ วมกิจกรรมภายในองค์กร การประกาศผล การรับ-ส่ งพัสดุ การวิเคราะห์
วิจยั ทาสถิติ
3.3.4 การบริ หารความเสี่ ยง การกากับตรวจสอบ การจัดการข้อร้องเรี ยน การบริ หารจัดการภายในองค์กร การ
ป้องกัน รับมือ ลดความเสี่ ยงที่อาจเกิดการกระทาการทุจริ ต
3.3.5 ภัยคุกคามทางไซเบอร์ การทาผิดกฎหมายต่า ง ๆ การตรวจสอบข้อมูลการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ เพื่อ
เพิ่มประสิ ทธิภาพในการทางาน หรื อตรวจสอบพฤติกรรมการปฏิบตั ิงาน การดาเนินคดีในชั้นศาล
3.3.6 การจัดทาเว็บไซต์ของศูนย์ฯ การสารองข้อมูลในคลาวด์ (Cloud Backup) การสารองข้อมูลในเซิฟเวอร์
3.3.7 การก่ อตั้งสิ ทธิ เรี ยกร้ องตามกฎหมาย การปฏิ บตั ิ ตามหรื อการใช้สิทธิ เรี ยกร้ องตามกฎหมาย หรื อการ
ยกขึ้นต่อสู ้สิทธิเรี ยกร้องตามกฎหมาย
3.4 ความยินยอม
เพื่อเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านตามความจาเป็ น เช่น
3.4.1 ข้อมู ลสุ ข ภาพ เช่ น ผลตรวจ ATK หรื อในกรณี อื่นที่ อาจจาเป็ นต้องใช้ในการทางานของศูนย์ฯ เพื่ อ
ประโยชน์ของท่าน
3.4.2 ข้อมูลศาสนา เพื่อพิจารณาจัดเตรี ยมอาหาร ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เป็ นต้น
3.4.3 การโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ ซึ่งอาจมีมาตรฐานในการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
ที่ไม่เพียงพอ (เว้นแต่เป็ นกรณี ที่ พรบ. คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลกาหนดให้สามารถดาเนิ นการได้โดยไม่ตอ้ งได้รับความ
ยินยอม)
3.4.4 กรณี ท่านเป็ นผูเ้ ยาว์ คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ ซึ่ งต้องได้รับความยินยอมจากบิดา
มารดา ผูป้ กครอง ผูอ้ นุบาล หรื อผูพ้ ิทกั ษ์ (แล้วแต่กรณี )
3.4.5 การสารวจความพึงพอใจของท่าน และเพื่อประเมินและพัฒนาการให้บริ การ และรายการส่ งเสริ มการ
บริ การต่าง ๆ ของศูนย์ฯ
3.4.6 เชิญชวนท่านเข้าร่ วมโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดาเนินการโดยศูนย์ฯ หรื อบุคคลภายนอก รวมทั้ง
สื่ อสารเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งจะมีการบันทึกภาพและเสี ยงของท่านขณะเข้าร่ วมกิจกรรมดังกล่าว หรื อ
3.4.7 การดาเนินการอื่นที่ศูนย์ฯ ต้องได้รับความยินยอมของท่าน
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3.5 ฐานทางกฎหมายอื่น ๆ
ศูนย์ฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานทางกฎหมายอื่น ดังต่อไปนี้
3.5.1 จัดทาเอกสารประวัติศาสตร์ หรื อจดหมายเหตุ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรื อที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจยั หรื อ
สถิติ
3.5.2 ป้องกันหรื อระงับอันตรายต่อชีวิต ร่ างกาย หรื อสุ ขภาพของบุคคล
3.5.3 เป็ นการจาเป็ นเพื่อการปฏิบตั ิหน้าที่ในการดาเนิ นภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรื อเพื่อการใช้อานาจ
ของพนักงานเจ้าหน้าที่
4. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้ อมูลส่ วนบุคคล
ศูนย์ฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลตามวัตถุประสงค์และความจาเป็ น และเมื่อข้อมูลส่ วนบุคคลนั้นไม่ตอ้ ง
เก็บตามวัตถุประสงค์หรื อหมดความจาเป็ นแล้ว ศูนย์ฯ จะจัดการลบ ทาลาย หรื อทาให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลนั้นเป็ นข้อมูลที่ไม่
สามารถระบุตวั ตนได้โดยเร็ วที่ สุด ตามที่ กาหนดในมาตรการรัก ษาความปลอดภัยของศูนย์ฯ แต่ท้ งั นี้ ศูนย์ฯ อาจจะเก็บ
รวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลดังกล่าวต่อไปอีกไม่เกิน 2 ปี นับแต่วนั ที่การเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลนั้นสิ้ นสุ ดลง
อนึ่ ง กรณี มีเหตุจาเป็ นใด ๆ ส่ งผลให้ ศูนย์ฯ จาต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลต่อไปจากที่ ได้
กล่าวไว้ขา้ งต้น ศูนย์ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะขยายระยะเวลาออกไปตามความจาเป็ น โดยศูนย์ฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
5. ประเภทของบุคคลหรื อหน่ วยงานซึ่งข้ อมูลส่ วนบุคคลของท่ านที่เก็บรวบรวมอาจถูกเปิ ดเผย
ศูนย์ฯ อาจเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคล ดังต่อไปนี้
5.1 ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและธุ รการ ฝ่ ายบัญชี ฝ่ ายการเงิน ฝ่ ายบริ หารโครงการ หรื อฝ่ ายอื่นของศูนย์ฯ ซึ่ งมี ความ
จาเป็ นต้องใช้ขอ้ มูลในการทางาน
5.2 ผูอ้ านวยการศูนย์ฯ (Centre Director) และผูบ้ ริ หารของศูนย์ฯ
5.3 ผูบ้ ริ จาคเงินของศูนย์ฯ
5.4 ผูป้ ระกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แพทย์ ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึ กษากฎหมาย ทนายความ เป็ นต้น
5.5 หน่ ว ยงานราชการหรื อ หน่ ว ยงานก ากับ ดู แ ลอื่ น ตามที่ ก ฎหมายก าหนด ได้แ ก่ กรมสรรพากร กองทุ น
ประกันสังคม ศาล สานักงานตารวจแห่ งชาติ สานักงานกองทุนกูย้ ืมเพื่อการศึกษา กรมบังคับคดี สมาคมสโมสรนักลงทุน
และสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน สานักงานอาหารและยา เป็ นต้น หรื อ
5.6 บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ธนาคารผูอ้ านวยสิ นเชื่อ บริ ษทั ประกันภัย/ประกันชีวิต บริ ษทั ติดตามทวงถาม
หนี้ เป็ นต้น
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การโอนข้ อมูลส่ วนบุคคลไปต่ างประเทศ
1. ศูนย์ฯ อาจมีการโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไปยังผูบ้ ริ จาคเงินของศูนย์ฯ ในต่างประเทศ ศูนย์ SEAMEO ใน
ต่างประเทศ หรื อหน่วยงานอื่นในต่างประเทศที่เป็ นผูบ้ ริ จาคเงินให้ศูนย์ฯ หรื อร่ วมดาเนิ น งานกับศูนย์ฯ ซึ่งศูนย์ฯ จะกาหนด
นโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลในการโอนข้อมูล ส่ วนบุคคลระหว่างกัน โดยนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุ คคลดังกล่าว
จะได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยสานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลต่อไป อย่างไรก็ตาม ในระหว่างที่
นโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลยังจัดทาไม่แล้วเสร็ จ หากศูนย์ฯ จะขอโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน ศูนย์ฯ จะขอความ
ยินยอมจากท่านต่อไป
2. ศูนย์ฯ อาจโอนข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านไปยังผูใ้ ห้บริ การคราวน์ บริ ษทั เซิ ฟเวอร์ หรื อบริ ษทั ใดบริ ษทั หนึ่ ง ซึ่ ง
เป็ นนิ ติบุค คลต่ า งประเทศ โดยศู นย์ฯ จะจัด ให้ มีมาตรฐานการคุ ้มครองข้อมู ลส่ วนบุ ค คลที่ เ พี ย งพอ ทั้งนี้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์การให้ความคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลตามที่คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลจะกาหนดต่อไป อย่างไรก็
ตาม หากศูนย์ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า มาตรการการคุม้ ครองครองข้อมูลส่ วนบุคคลดังกล่าวไม่เพียงพอ ศูนย์ฯ จะดาเนินการขอ
ความยินยอมจากท่านก่อน

สิ ทธิของเจ้ าของข้ อมูลส่ วนบุคคล
ภายใต้ระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลตามที่กาหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ ท่านมีสิทธิในการดาเนิ นการ
ดังต่อไปนี้
1. สิ ทธิ ในการถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคล เฉพาะในกรณี ที่ศูนย์ฯ ได้ขอ
ความยินยอมจากท่าน
2. สิ ทธิ ในการขอดูขอ้ มูลส่ วนบุคคล และขอสาเนาข้อมูลส่ วนบุคคล หรื อเปิ ดเผยถึงการได้มาซึ่ งข้อมูลส่ วนบุคคล
ดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม
3. สิ ทธิ ในการขอรับข้อมูลส่ วนบุคคล ขอให้ส่งหรื อโอนข้อมูลส่ วนบุคคลไปยังบริ ษทั อื่น หรื อขอรับข้อมูลส่ วน
บุคคลที่ศูนย์ฯ ส่ งหรื อโอน
4. สิ ทธิ ในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลที่ศูนย์ฯ ได้เก็บรวบรวมโดยไม่ได้ขอความ
ยินยอมจากท่านตามที่กฎหมายกาหนด
5. สิ ทธิ ในการขอให้ศูนย์ฯ ทาการลบ หรื อทาลาย หรื อทาให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลเป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตวั บุคคล
ที่เป็ นท่านได้ เฉพาะในกรณี ที่ขอ้ มูลส่ วนบุคคลหมดความจาเป็ น หรื อท่านถอนความยินยอม หรื อท่านใช้สิทธิคดั ค้านตามข้อ
4
6. สิ ทธิ ในการขอให้ระงับการใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคล ในกรณี ที่ขอ้ มูลส่ วนบุคคลอยู่ในระหว่า งการตรวจสอบให้
ถูกต้องเป็ นปั จจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรื อหมดความจาเป็ นในการเก็บรั กษา หรื ออยู่ระหว่างการ
พิสูจน์ตามที่กฎหมายกาหนด หรื อ
7. สิ ทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่ วนบุคคลให้ถูกต้อง เป็ นปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
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ทั้งนี้ รายละเอียดการใช้สิทธิ ของท่านในแต่ละประเภทนั้น จะอยู่ในแบบฟอร์ มคาร้องที่ ศูนย์ฯ ได้จดั ทาขึ้นและเก็บ
ไว้ที่ฝ่าย Administration โดย Administration Manager ของศูนย์ฯ
ท่านไม่จาเป็ นต้องเสี ยค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการดาเนิ นตามสิ ทธิขา้ งต้น โดยศูนย์ฯ จะพิจารณา และแจ้งผลการพิจารณา
ตามคาร้องของท่านภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ศูนย์ฯ ได้รับคาร้องขอดังกล่าว

มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้ อมูลส่ วนบุคคล
ศูนย์ฯ ได้จดั ให้มีมาตรการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูลส่ วนบุคคล ซึ่ งครอบคลุมถึงมาตรการป้ องกันด้าน
การบริ หารจัดการ มาตรการป้ องกันด้านเทคนิ ค และมาตรการป้ องกันทางกายภาพในเรื่ องการเข้าถึงหรื อการใช้งานข้อมูล
ส่ วนบุคคล ณ วันที่บงั คับใช้นโยบายฉบับนี้ ศูนย์ฯ ได้จดั เก็บข้อมูลส่ วนบุคคลที่อยู่ในรู ปแบบเอกสารไว้ในตูเ้ ก็บเอกสาร
และล็อกกุญแจ สาหรับข้อมูลส่ วนบุคคลที่อยู่ในรู ปแบบอิเล็กทรอนิ กส์ ศูนย์ฯ ได้จากัดสิ ทธิ การเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคลโดย
กาหนดพาสเวิร์ดให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากศูนย์ฯ เท่านั้น จึงจะมีสิทธิที่จะเข้าถึงข้อมูลส่ วนบุคคลดังกล่าวได้ นอกจากนี้
ศูนย์ฯ มีทีมงาน ซึ่ งประกอบด้วยผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านความปลอดภัยของข้อมูลส่ วนบุคคล ทาหน้าที่ตรวจสอบและอั ปเดตการ
ควบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลที่อยูใ่ นความครอบครองของศูนย์ฯ เป็ นประจา และมีหน้าที่เฝ้าติดตามระบบของศูนย์ฯ เพื่อตรวจหา
การบุกรุ กที่อาจเกิดขึ้น และแจ้งการละเมิดข้อมูลส่ วนบุคคล
ศูนย์ฯ ได้จดั ให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่ วนบุคคล หรื อการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล ทาบันทึกข้อตกลง หรื อทา
สัญญากับศูนย์ฯ เพื่อป้ องกันมิให้ผนู ้ ้ นั เก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลโดยปราศจากอานาจ หรื อโดยมิชอบอีก
ด้วย
ทั้งนี้ ศูนย์ฯ จะจัดทาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของมาตรการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูลส่ วนบุคคลไว้เป็ น
การเฉพาะ

การเปลีย่ นแปลงนโยบายคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
ศูนย์ฯ จะทาการพิจารณาทบทวนนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลเป็ นระยะ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิ
กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล ศูนย์ฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ
ด้วยการส่ งทาง email หรื อประกาศทางช่องทางการสื่ อสารต่าง ๆ ของศูนย์ฯ เช่น เว็บไซต์ หรื อโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เป็ นต้น
โดยเร็ วที่สุด

ช่ องทางการติดต่ อ
ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรี ศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
ที่อยู:่ เลขที่ 928 ถนนสุ ขมุ วิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร 10110
Email: secretariat@seameo-stemed.org, HR@seameo-stemed.org
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ทั้งนี้ ให้นโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลฉบับนี้ มีผลตั้งแต่วนั ที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565
ในนาม ศู นย์ ภูมิภาคว่ าด้ วยสะเต็มศึกษาขององค์ การรัฐมนตรีศึกษาแห่ งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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